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I  INFO 

 Andreas Møller  4. april 
 

 Arvid Holmen  12. april 
 

 Siv Solheim   22. april 

 Odd Jenssen   96 år   26. april            Lillian tar turen ut til Odd med 
gave.  

Presidenten og TRF ansvarlig informerer 

i. Rwanda prosjekt 
o Symaskiner kjøpt inn – gave Flekkefjord 

sparebank 
o Kyllinger bestilt – District grant 
o Ungene har fått T-Shorter, gymnett og 

ballonger fra flekkefjord Sparebank 

 
ii. Russen  

 hadde i helgen volleyball-turnering til inntekt for 
Rwanda. Det ble solgt mat og drikke i kafe ute i 
vestibylen. Alt i alt et vellykket arrangement med mye 
publikum og masse påmeldte lag.  

iii. Pågående søknad om Global Grant er blitt til District Grant. Dette fordi 
seminaret til Dr. Ute ikke koster USD 10 000 som først forespeilet, men USD 
1 000. Dermed så kan søknaden omadresseres til distriktets District Grant.   
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iv. Russen  
 

arrangerer Russerevy på Spira torsdag 28. 
april kl 19:30. Medlemmene oppfordres til å støtte 
opp om arrangementet. Overskudd går til Rwanda-
prosjektet.  

«D bi møe lått å løye»,  
så trykk på lenke og kjøp billetter https://flekkefjordkultursenter.no/ 

 

 

 

 

II  TEMA/PROGRAM  

Lister Næringsforening v/Hans Fredrik Grøvan 

Næringslivet i de 6 kommunene i Lister har manglet et 
koordinerende organ som kan samle næringslivet i en felles 
forening. Lister Næringsforening ble stiftet 8.2.22.  

«Foreningen skal  målrettet og strategisk arbeide med de 
næringspolitiske mulighetene og utfordringene i regionen, og 
videre utvikle eksisterende næringsliv samt legge grunnlaget 
for at nye næringer kan vokse fram».   

Grøvan startet med å gi oss et nasjonalt blikk på Lister med 
fokus på både utfordringer og muligheter. Deretter litt om hva 
Lister Næringsforening skal være for næringslivet i regionen og til 
slutt en oppsummering av status i forhold til situasjonen i dag.    

Tusen takk til H.F Grøvan for et interessant foredrag. 
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